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  ايؾضن١ نتاب

 

  اإلداص٠ باب

 َا املكصٛر باإلداص٠ ؟ ٚسهُٗا ؟

قايت إسزاُٖا  }ٚقاٍ تعاىل  {ؾإٕ أصضعٔ يهِ ؾآتٖٛٔ أدٛصٖٔ  }املٓاؾع دا٥ظ٠ بايهتاب ٚايغ١ٓ ٚاإلمجاع قاٍ اهلل تعاىل  بٝعٖٚٞ 

ٚالبٔ َاد٘ َضؾٛعا إٔ  {قاٍ يٛ ؽ٦ت الؽشت عًٝ٘ أدضا  }اآل١ٜ ٚقاٍ تعاىل  {ٜا أبت اعتأدضٙ إٕ خري َٔ اعتأدضت ايكٟٛ األَني 

مثاْٞ سذر أٚ عؾضا ع٢ً عؿ١ ؾضد٘ ٚطعاّ بطٓ٘ ٚيف ايصشٝح إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اعتأدض َٛع٢ عًٝ٘ ايغالّ آدض ْؿغ٘ 

صدال َٔ بين ايزٌٜ ٖارٜا خضٜتا ٚؾٝ٘ ثالث١ أْا خصُِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ صدٌ أعط٢ بٞ ثِ غزص ٚصدٌ باع سضا ؾأنٌ مثٓ٘ ٚصدٌ 

ؿل ع٢ً إداصتٗا نٌ َٔ حنؿغ قٛي٘ َٔ عًُا٤ األ١َ ٚاؿاد١ راع١ٝ اعتأدض أدريا ؾاعتٛؾ٢ َٓ٘ ٚمل ٜؤت٘ أدضت٘ ٚقاٍ ابٔ املٓشص ات

 إيٝٗا ألٕ أنجض املٓاؾع بايصٓا٥ع ٚتٓعكز بًؿغ اإلداص٠ ٚايهضٟ َٚا يف َعٓاُٖا 

 

 أسنض ايؿضم بني اإلداص٠ ٚاإلعاص٠؟

 َٓؿع١ . ٖب١َٓؿع١ بُٝٓا اإلعاص٠  بٝعاإلداص٠ 

 

 أسنض ؽضٚط اإلداص٠ ؟

  ؽضٚطٗا ثالث١

بٗا نايبٝع َجٌ بٓا٤ سا٥ط ٜشنض طٛي٘ ٚعضض٘ ٚعه٢ٓ راص ؽٗضا ٚخز١َ آرَٞ  ايعًِألْٗا املعكٛر عًٝٗا ؾاؽرتط  املٓؿع١ َعضؾ١-

 ٚإٕ مل ٜؾرتط قٌٝ ي٘ ٜتطٛعع١ٓ ألْٗا َع١ًَٛ بايعضف ؾال ؼتاز يطبط قاٍ اإلَاّ أمحز أدري املؾاٖض٠ ٜؾٗز األعٝار ٚاؾُع١ 

ٚقاٍ ابٔ املباصى ٜصًٞ األدري صنعتني َٔ ايغ١ٓ ٚقاٍ ابٔ املٓشص يٝػ ي٘ َٓع٘ َُٓٗا قاي٘ يف بايضنعتني قاٍ َا مل ٜطض بصاسب٘ 

 .ايؾضح ٚقاٍ ابٔ املٓشص أمجع نٌ َٔ حنؿغ عٓ٘ إٔ إداص٠ املٓاطٍ ٚايزٚاب دا٥ظ٠ 

عٔ  ٢ْٗٝز َضؾٛعا ٞ ععيف عكز َعاٚض١ ؾاعترب عًُ٘ نايجُٔ ٚعٔ أب عٛضقاٍ يف ايؾضح ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾا ٚألْ٘  األدض٠ َعضؾ١-

 إىل األعضاف . خاضعٚؼزٜز األدض٠  .ست٢ ٜبني ي٘ أدضٙ صٚاٙ أمحز اعت٦ذاص األدري 

ؾال ػٛط ع٢ً املٓاؾع احملض١َ نايػٓا٤ ٚايظَض ٚايٓٝاس١ ٚال إداص٠ راصٙ يتذعٌ نٓٝغ١ أٚ بٝت ْاص أٚ ٜبٝع ؾٝٗا  َباساٚنٕٛ ايٓؿع -

 .٠ يؿعً٘ نإداص٠ األ١َ يًظْااـُض ٚحنٛٙ ألْ٘ قضّ ؾًِ ػظ اإلداص

ؾال جيٛط عكز اإلداص٠ ع٢ً َا تشٖب أدظاؤٙ باالْتؿاع ب٘ ناملطعّٛ ٚاملؾضٚب ٚايؾُع يٝؾعً٘  ٜغتٛؾ٢ رٕٚ األدظا٤ٚنٕٛ ايٓؿع -

ٚايصابٕٛ يٝػغٌ ب٘ ألٕ اإلداص٠ عكز ع٢ً املٓاؾع ؾال ػٛط العتٝؿا٤ ايعني ٚال ٜصح إداص٠ رٜو يٝٛقع٘ يًصال٠ ْص عًٝ٘ ألْ٘ غري 

 .َكزٚص عًٝ٘ 

ُٜعزٍ ؽضط َٔ ؽضٚط اإلداص٠ .. ٖٚ َعضؾ١ املز٠- ُٜشزر َزرت٘ ٚيٝهٕٛ صشٝح  ٓا َٛقـ اإلداص ايكزِٜ َٔ ايؾضع أْ٘ باطٌ ألْ٘ مل 

 ايعكز ُٚتشزر َز٠, أَا بعكز  ظزٜز أٚ ؾغذ ايعكز ٚنتاب١ عكز دزٜز.

 

 َت٢ تصح اإلداص٠ ؟

 ؾتصح إداص٠ نٌ َا أَهٔ اإلْتؿاع ب٘ َع بكا٤ عٝٓ٘ نايزٚص ٚاؿٛاْٝت ٚايزٚاب -

 يعٌُ نضنٛب ايزاب١ حملٌ َعني الْٗا َٓؿع١ َكصٛر٠ إسا قزصت َٓؿعت٘ باٚ-

أٚ قزصت باألَز ٚإٕ طاٍ سٝح نإ ٜػًب ع٢ً ايعٔ بكا٤ ايعني إىل إْكطا٤ َز٠ اإلداص٠ ٖشا قٍٛ عا١َ أٌٖ ايعًِ قاي٘ يف ايؾضح -

 اآل١ٜ {ع٢ً إٔ تأدضْٞ مثاْٞ سذر  }يكٛي٘ تعاىل 

 

 ضضبإ ٚاإلداص٠ ؾصٌ

 ؟ اإلداص٠)ْٛعٞ( أسنض ضضبٞ 

 :عنيَٓؿع١ األٍٚ ع٢ً 

إلختالف األغضاض بإختالف ايصؿات ٚألٕ سيو أقطع يًٓظاع ٚأبعز َٔ ايػضص  صؿات ايغًِؾإٕ ناْت َٛصٛؾ١ اؽرتط ؾٝٗا اعتكصا٤  -

 .ؾإٕ مل تٛصـ أر٣ إىل ايتٓاطع 

ٚ بضسْٚا ٚاؾٌُ غتٝا أٚ َٔ ال ايشنٛص٠ ٚاألْٛث١ ٚايٓٛع نايؿضؼ عضبٝا أَٔ ُٖالز ٚغريٙ ألٕ عريُٖا خيتًـ ٚنٝؿ١ٝ ايغري -
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 .ايعضاب ألٕ ايتؿاٚت بُٝٓٗا ٜغري ٚقاٍ ايكاضٞ ٜؿتكض إىل َعضؾت٘ يتؿاٚتُٗا 

 أٟ ايعني املؤدض٠ ناملبٝع إلختالف ايػضض بإختالف ايعني ٚصؿاتٗا  اؽرتط َعضؾتٗاٚإٕ ناْت َع١ٓٝ -

 .ؾال تصح إداص٠ االبل ٚال املػصٛب َٔ غري غاصب٘ أٚ قارص ع٢ً أخشٙ  ٚايكزص٠ ع٢ً تغًُٝٗا-

  .ٚنٕٛ املؤدض ميًو ْؿعا ؾًٛ آدضٙ َا ال ميًه٘ بػري إسٕ َايه٘ مل ٜصح نبٝع٘-

  .ٚصش١ بٝعٗا غالف نًب ٚخٓظٜض ٚحنُٖٛا -

 أٟ َٓؿع١ ع٢ً عٌُ َعًّٛ : :ايجاْٞ ع٢ً َٓؿع١ يف ايش١َ 

ؾٝؾرتط ضبطٗا مبا ال خيتًـ ندٝاط١ ثٛب بصؿ١ نشا أٚ بٓا٤ سا٥ط ٜشنض طٛي٘ ٚعضض٘ ٚمسه٘ ٚآيت٘ ٚمحٌ ؽ٤ٞ ٜشنض 

 . دٓغ٘ ٚقزصٙ ٚإٔ اؿٌُ حملٌ َعني ملا تكزّ 

ع٢ً نٝدٝط٘ يف ّٜٛ ألْ٘ قز ٜؿضؽ َٓ٘ قبٌ إْكطا٤ ايّٝٛ ؾإٕ اعتعٌُ يف بكٝت٘ ؾكز طار  ٚإٔ ال جيُع بني تكزٜض املز٠ ٚايعٌُ-

 .املعكٛر عًٝ٘ ٚإٕ مل ٜعٌُ ؾكز تضن٘ يف بعض طَٓ٘ ؾٝهٕٛ غضصا ميهٔ ايتشضط َٓ٘ 

ٚال  ٚقطا٤ سر يف ْٚٝاب١ ٚسزٜح ٚؾك٘ قضإٓ ٚتعًِٝ ٚإقا١َ ألسإ اإلداص٠ تصح ؾال ؾاعً٘ َغًُاٚنٕٛ ايعٌُ ال ٜؾرتط إٔ ٜهٕٛ -

عًٝ٘ يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يعجُإ بٔ أبٞ ايعاص ٚاؽش َؤسْا ال ٜأخش ع٢ً أساْ٘ أدضا  األدض٠ أخش ٚحيضّٜكع إال قضب١ يؿاعً٘ 

 .صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ٚسغٓ٘ 

صدال ايكضإٓ ؾأٖز٣ يٞ قٛعا ؾشنضت سيو يًٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٕ أخشتٗا أخشت قٛعا َٔ ْاص  ٚعٔ أبٞ بٔ نعب قاٍ عًُت

قاٍ عبز اهلل بٔ ؽكٝل ٖشٙ ايضغؿإ ايشٟ ٜأخشٖا املعًُٕٛ َٔ ايغشت  إعشام تعًِٝ ايكضإٓ بأدض٠ٚنضٙ ؾضررتٗا صٚاٙ ابٔ َاد٘ 

 .ٚأداطٙ َايو ٚايؾاؾعٞ يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أسل َا أخشمت عًٝ٘ أدضا نتاب اهلل صٚاٙ ايبداصٟ  ٚعٓ٘ ٜصح

ٚأَا َاال خيتص ؾاعً٘ إٔ ٜهٕٛ َٔ  ٠ املعًِ إسا ؽضط٘أنضٙ أدضؾهشا األدض٠ ؾإٕ أعط٢ ؽ٦ٝا أخشٙ ٚقاٍ  عًٝ٘ اؾعٌ أخش ؾأباح

 .ؾٝذٛط أخش األدض٠ عًٝ٘ بػري خالف قاي٘ يف ايؾضح  اٌٖ ايكضب١ نتعًِٝ اـط ٚاؿغاب ٚبٓا٤ املغادز

ْص عًٝ٘ ؿزٜح أبٞ ععٝز  صق١ٝٚع٢ً  َع دٗاي١ ايعٌُ ٚاملز٠ع٢ً سيو ألْٗا أٚعع َٔ اإلداص٠ ٚهلشا داطت  )ايضطم( اؾعاي١ٚػٛط -

يف صق١ٝ ايًزٜؼ ع٢ً قطٝع َٔ ايػِٓ ٚؾٝ٘ ؾكزَٛا ع٢ً صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾشنضٚا ي٘ سيو ؾكاٍ َٚا ٜزصٜهِ أْٗا صق١ٝ 

 .ثِ قاٍ أصبتِ اقتغُٛا ٚاضضبٛا يٞ َعهِ عُٗا ٚضشو ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صٚاٙ اؾُاع١ إال ايٓغا٥ٞ 

نكطا٤ ٚتعًِٝ قضإٓ ٚسزٜح ٚؾك٘ ْٚٝاب١ يف سر ٚؼٌُ ؽٗار٠ َٔ بٝت املاٍ أٚ َٔ ٚقـ ع٢ً عٌُ ٜتعز٣ ْؿع٘ ٚجيٛط أخش صطم -

ألْٗا َٔ املصاحل ٚيٝػ بعٛض بٌ صطم يإلعا١ْ ع٢ً ايطاع١ ٚال خيضد٘ سيو عٔ نْٛ٘ قضب١ ٚال ٜكزح يف ٚأرا٥ٗا ٚأسإ ٚحنٖٛا 

 اإلخالص ٚإال ملا اعتشكت ايػٓا٥ِ ٚعًب ايكاتٌ 

 

 ؟ضبايُك ع٢ً دعاي١)صطم( َا سهِ أخش

 ايتؿغري ....  –ايؿك٘  –َجٌ تعًِٝ ايكضإٓ ايهضِٜ ٗا (عٓ صطمٜتعز٣ ايٓؿع بٗا )جيٛط أخش  ُقضب-

 .َجٌ ايصال٠ ٚايصّٛ أٟ ع٢ً ايطاعات عٓٗا(  صطمال ٜتعز٣ ؾٝٗا ايٓؿع )ال جيٛط أخش  ُقضب-

 

 َا سهِ إداص٠ املغًِ يظَٞ ؟

املغًِ يًشَٞ ـزَت٘ ْص عًٝ٘ يتطُٓٗا سبػ املغًِ عٓز ايهاؾض ٚإسالي٘ أؽب٘ بٝع املغًِ يًهاؾض ٚإٕ نإ يف ٚال جيٛط إداص٠ -

عٌُ ؽ٤ٞ داط بػري خالف قاي٘ يف ايؾضح ؿزٜح عًٞ أْ٘ آدض ْؿغ٘ َٔ ٜٗٛرٟ ٜغتكٞ ي٘ نٌ ريٛ بتُض٠ ٚدا٤ ب٘ إىل ايٓيب ص٢ً اهلل 

 .مبعٓاٙعًٝ٘ ٚعًِ ؾأنٌ َٓ٘ صٚاٙ أمحز ٚابٔ َاد٘ 

 

 أسنض أَجاٍ َا ٜصح إداصت٘؟

 .ع٣ٛ سض ؾتصح إداصت٘ ملا تكزّ ٚألٕ َٓاؾع٘ ممًٛن١ تطُٔ بايػصب أؽبٗت َٓاؾع ايكٔ -

 .ٚٚقـ أٟ َٛقٛف ألٕ َٓاؾع٘ ممًٛن١ يًُٛقٛف عًٝ٘ -

ر َٓٗا ؾال تصح يف طَٓ٘ ٚاؽتُاهلا ع٢ً ايٓؿع املكصٛ ٚأّ ٚيز ألٕ َٓاؾعٗا ممًٛن١ يغٝزٖا ؾٝصح إٔ ٜؤدضٖا ٚإمنا حيضّ بٝعٗا-

 .ؿٌُ 

 .ٚعبد١ يظصع ألٕ اإلداص٠ عكز ع٢ً املٓؿع١ ٚال ميهٔ تغًُٝٗا َٔ ٖشٙ ايعني -

 

 َكاَ٘ ٜكّٛ ٚمبٔ بٓؿغ٘ ايٓؿع اعتٝؿا٤ ٚيًُغتأدض ؾصٌ

ُُغسنض أ  َٚا ايع١ً يف سيو ؟ بٓؿغ٘ ٚمبٔ ٜكّٛ َكاَ٘؟ أدضتؽضط اعتٝؿا٤ ايٓؿع يً
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 َجً٘ يف ايطضص أٚ رْٚ٘ ال أنجض ضضصا َٓ٘(  ايٓا٥ب ) يهٔ بؾضط نْٛ٘ أٟٚ .٘ بٕ ٜغتٛؾٝٗا بٓؿغ٘ ٚبٓا٥ه٘ ؾذاط أألٕ املٓؿع١ ًَ 

 .٘ أٚىل ألْ٘ ٜأخش ؾٛم سك٘ أٚ غري سك٘ بال ميًو إٔ ٜغتٛؾٝ٘ بٓؿغ٘ ؾبٓا٥ ٚال خيايـ ضضصٙ ضضصٙ ألْ٘

 ؟ ع٢ً امُلؤدض ٖٛ ايٛادب َا 

ٚال حيصٌ إال  ألٕ عًٝ٘ ايتُهني َٔ اإلْتؿاعٚع٢ً املؤدض نٌ َا دضت ب٘ ايعار٠ َٔ آي٘ املضنٛب ٚايكٛر ٚايغٛم ٚايؾٌٝ ٚاؿط -

 .ناْت اإلداص٠ ع٢ً تغًِٝ ايعٗض مل ٜهٔ عًٝ٘ ؽ٤ٞ َٔ سيو  بشيو ؾإٕ

املعكٛر ألْ٘ ال ٜتُهٔ املغتأدض َٔ ايٓؿع ٚتضَِٝ ايزاص بإصالح املٓهغض ٚإقا١َ املا٥ٌ ٚتطٝني ايغطح ٚتٓعٝؿ٘ َٔ ايجًر ٚحنٛٙ -

 .عًٝ٘ إال بشيو 

 ع٢ً املؤدض .: نٌ َا نإ يف َصًش١ ايعني ؾٗٛ تكٍٛٚايكاعز٠ 

 

 ع٢ً امُلغتأدض ؟ٖٛ ايٛادب َا 

أؽب٘  ألٕ سيو َٔ َصًشت٘بٌ إٕ أصارٙ املغتأدض ؾُٔ َاي٘ ٚع٢ً املغتأدض احملٌُ ٚاملع١ً ٖٚٞ ايهبري َٔ األخب١ٝ أٟ ال ًٜظّ املؤدض -

 .ايظار ٚبغط ايزاص 

ٚتؿضٜؼ ايبايٛع١ ٚايهٓٝـ ٚنٓػ ايزاص َٔ ايظبٌ ٚحنٛٙ إٕ سصٌ بؿعً٘ أٟ املهرتٟ بإٔ تغًُٗا ؾاصغ١ نُا يٛ أيك٢ ؾٝٗا دٝؿ١ أٚ -

 .تضابا 

 : نٌ َا نإ يف َصًش١ املٓؿع١ ؾٗٛ ع٢ً امُلغتأدض .تكٍٛ ٚايكاعز٠ 

 

 نضٟ ايعكب١ يضدٌ أٚ صدالٕ ؟سهِ َا 

ألْ٘ جيٛط ايعكز ع٢ً مجٝع٘  بايؿضاعذ أٚ بايظَإ٘ إَا بإٔ ٜضنب يف بعض ايطضٜل ٚميؾٞ يف بعض َع ايعًِ ب ٜٚصح نضا٤ ايعكب١

 . ؾإٕ اختًؿا يف ايبار٤٣ َُٓٗا أقضع بُٝٓٗا يتغاُٜٚٗا يف املًو ٚجيٛط إٔ ٜهرتٟ ايضدالٕ ظٗضا ٜعتكبإ عًٝ٘ؾذاط ع٢ً بعط٘ 

 

 الطّ عكز ٚاإلداص٠ ؾصٌ

 عكز اإلداص٠ ؟ أسهاّأسنض 

 .ْٗا عكز َعاٚض١ نايبٝع ٚب٘ قاٍ َايو ٚايؾاؾعٞ ٚأصشاب ايضأٟ ؾًٝػ ألسزُٖا ؾغدٗا بال َٛدب أل-

ٚعٓ٘ تٓؿغذ مبٛت َهرت ال قا٥ِ َكاَ٘ ال تٓؿغذ مبٛت املتعاقزٜٔ أٚ أسزُٖا َع عال١َ املعكٛر عًٝ٘ نايبٝع قاٍ يف ايؿضٚع -

 .اختاصٙ ايؾٝذ ٜعين املٛؾل 

ؾً٘ إٔ  كٛر عًٝ٘ املٓؿع١ألٕ املعٚال بتًـ احملٍُٛ قاٍ ايظصنؾٞ ٖشا ٖٛ املٓصٛص ٚعًٝ٘ األصشاب إال املٛؾل ٚصشش٘ يف اإلْصاف -

 .حيٌُ َا مياثً٘ 

 .طَٔ اإلداص٠  ٚال بٛقـ ايعني املؤدض٠ يٛصٚرٙ ع٢ً َا ميًه٘ املؤدض َٔ ايعني املغًٛب١ ايٓؿع-

 ٚال باْتكاٍ املًو ؾٝٗا بٓشٛ ٖب١ ٚبٝع ٜٚصح بٝع ايعني املؤدض٠ ْص عًٝ٘ ألٕ اإلداص٠ عكز ع٢ً املٓاؾع ؾال متٓع ايبٝع نبٝع املظٚد١ -

 .رت مل ٜعًِ ايؿغذ أٚ اإلَطا٤ ٚاألدض٠ ي٘ َٔ سني ايؾضا٤ ْص عًٝ٘ ٚملؾ

 

 ٜٓؿغذ عكز اإلداص٠ ؟َت٢ 

 .نزاب١ أٚ عبز َات ٚراص اْٗزَت يظٚاٍ املٓؿع١ بتًـ املعكٛر عًٝ٘  املع١ٓٝٚتٓؿغذ بتًـ ايعني املؤدض٠ -

إلختالف املضتطعني ؾٝ٘  طاعغريٙ ال ٜكّٛ َكاَ٘ يف اإلصتٚمبٛت املضتطع أٚ إَتٓاع٘ َٔ ايضضاع َٓٗا يتعشص اعتٝؿا٤ املعكٛر عًٝ٘ ألٕ -

 .ٚقز ٜزص ايًدي ع٢ً ٚاسز رٕٚ آخض ٚنشا إٕ َاتت َضضع٘ 

 .ٖٚزّ ايزاص ملا تكزّ -

 إٔ تًـ ايعني املؤدض٠ املع١ٓٝ )تٓؿغذ( , أَا ايعني املؤدض٠ اييت هلا َجٌ )ال تٓؿغذ(. ٖٓا تكٍٛ :ٚايكاعز٠ 

 

 مُلغتأدض ؟اَٚٔ د١ٗ مُلؤدض أَ د١ٗ ٚيٛ بعط٘ ايٓؿع اعتٝؿا٤  ساي١ تعشص يفَاسا 

 ٚيٛ بعط٘ َٔ د١ٗ املؤدض ؾال ؽ٤ٞ ي٘ َٔ األدض٠ ألْ٘ مل ٜغًِ ي٘ َا تٓاٚي٘ عكز اإلداص٠ ؾًِ ٜغتشل ؽ٦ٝا تعشص اعتٝؿا٤َٚت٢ -

كٛر عًٝ٘ تًـ بإختٝاصٙ ؼت ٜزٙ ؾأؽب٘ تًـ املبٝع ؼت ٜزٙ ٖشا إٕ عطًت ؾإٕ آدضٖا َٚٔ د١ٗ املغتأدض ؾعًٝ٘ مجٝع األدض٠ ألٕ املع-

 .اآلخض ساعب٘ ع٢ً متاّ َزت٘ ألْٗا عكز الطّ ؾرتتب َكتطاٙ ٖٚٛ ًَو املؤدض األدض٠ ٚاملغتأدض املٓاؾع 
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 يف ساي١ تعشص االعتٝؿا٤ بػري ؾعٌ امُلؤدض ٚال امُلغتأدض ؟َاسا 

 .ز أؽب٘ َا يٛ تًـ نؾضٚر املؤدض٠ ٖٚزّ ايزاص اْؿغدت اإلداص٠ يؿٛات املكصٛر بايعك ٚإٕ تعشص بػري ؾعٌ أسزُٖا-

قبٌ سيو ٚإٕ غصبت املؤدض٠ خري املغتأدض بني ايؿغح ٚعًٝ٘ أدض٠ َا َط٢ إٕ نإ ٚبني  اعتٛؾ٢ َٔ املٓؿع١بكزص َا  ٚٚدب َٔ األدض٠

 .اإلَطا٤ َٚطايب١ ايػاصب بأدض٠ املجٌ 

 

 عٛا٤ يف خالٍ َز٠ اإلداص٠ أٚ بعز اْكطا٥ٗا؟ بٗا٥ُ٘ ؟يف ساي١ ٖضٚب املؤدض ٚتضن٘ َاسا 

ٚأْؿل عًٝٗا املغتأدض  ٜهٔ ي٘ َاٍ مل أْؿل عًٝٗا اؿانِ َٔ َاي٘ يٛدٛب ْؿكتٗا عًٝ٘ ؾإٕ ٚي٘ َاٍإٕ ٖضب املؤدض ٚتضى بٗا٥ُ٘ 

 . ب١ٝٓ ايضدٛع صدع ألٕ ايٓؿك١ ع٢ً املؤدض ناملعري يكٝاَ٘ عٓ٘ بٛادب

 . ٚٚؾاٙ َا أْؿك٘ ألٕ يف سيو ؽًٝصا يش١َ ايػا٥ب ٚإٜؿا٤ يًٓؿك١ ؾصٌ ؾإسا اْكطت اإلداص٠ باعٗا سانِ-

 

 غُٞ األدري؟ ٚايؿضم بُٝٓٗا؟قأسنض 

ٜغتشل املغتأدض ْؿع٘ يف مجٝعٗا ع٣ٛ ؾعٌ اـُػ  ٖٚٛ َٔ اعتؤدض َز٠ َع١ًَٛ بايظَٖٔٚٛ َٔ قزص ْؿع٘  ٚاألدري قغُإ خاص -

 .بغٓٓٗا ٚصال٠ مجع١ ٚعٝز مسٞ خاصا إلختصاص املغتأدض بٓؿع٘ تًو املز٠ 

ندٝاط١ ثٛب ٚبٓا٤ سا٥ط ٚحنٛٙ مسٞ َؾرتنا ألْ٘ ٜتكبٌ أعُاال ؾُاع١ يف ٚقت ٚاسز ٜعٌُ هلِ  بايعٌُٖٚٛ قزص ْؿع٘  َٚؾرتى-

 .ؾٝؾرتنٕٛ يف ْؿع٘ 

إال إٕ ؾضط ْص عًٝ٘ َجٌ إٔ ٜأَضٙ بايغكٞ ؾٝهغض اؾض٠ أٚ بهٌٝ ؽ٤ٞ ؾٝهغض املهٌٝ أٚ  َا تًـ بٝزٙال ٜطُٔ ؾاـاص -

 نغا٥ض األَٓا٤  ضُٔأٚ ؾضط  تعز٣املايو يف صضف َٓاؾع٘ ؾُٝا أَض ب٘ ؾًِ ٜطُٔ نايٛنٌٝ ؾإٕ  باؿضخ ؾٝهغض آيت٘ ألْ٘ ْا٥ب

أؾغز  سا٥وٚبظيك٘ ٚعكٛط عٔ راب١ ٚباْكطاع سبً٘ ْص عًٝ٘ يف  َٔ ؼضٜـ ٚغًط يف تؿصٌٝ َا تًـ بؿعً٘ ٜطُٔٚاملؾرتى -

سٝانت٘ ٜٚض٣ٚ تطُٝٓ٘ عٔ عُض ٚعًٞ ٚؽضٜح ٚاؿغٔ ٖٚٛ قٍٛ أبٞ سٓٝؿ١ َٚايو ٚص٣ٚ أمحز يف املغٓز عٔ عًٞ صضٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ 

بٝ٘ عٔ عًٞ أْ٘ نإ ٜطُٔ ايٓاؼ إال ٖشا ٚمحٌ ع٢ً املؾضى ملا ص٣ٚ دعؿض بٔ قُز عٔ أ ٜصًحنإ ٜطُٔ األدضا٤ ٜٚكٍٛ ال 

 .ايصباؽ ٚايصٛاؽ ٚقاٍ ال ٜصًح ايٓاؼ إال ٖشا 

إٕ مل ٜؿضط أٚ ٜتعز٣ ْص عًٝ٘ ألٕ ايعني يف ٜزٙ أَا١ْ ناملٛرع ٚال أدض٠ ي٘ ؾُٝا عٌُ ؾٝ٘ ألْ٘ مل  بػري ؾعً٘أٚ  ال َا تًـ عضطٙ-

 .ؾًِ ٜغتشل عٛض٘  املغتأدضٜغًِ عًُ٘ إىل 

 

 بٝب ٜطُٔ ؟ٌٖ ايطأٚ  ؟ٜطُٔ األدري اؿذاّ ٚاـتإ ٚايبٝطاص ٌٖ 

أٟ ٚيٞ  ٚيٝ٘أٚ  َهًـ ؾٝ٘ أسٕٜزٙ ٚ ػٔ ملٚ ساسقاإٕ نإ  نإ أٚ َؾرتناخاصا  )األطبا٤( - سذاّ ٚختإ ٚبٝطاص ٚال ٜطُٔ-

 .ؾًِ ٜطُٔ عضاٜت٘ ؾعٌ ؾعال َباساغري املهًـ ألْ٘ 

 .ألْ٘ ال حيٌ ي٘ َباؽض٠ ايؿعٌ إسٕ ؾٝطُٔ عضاٜت٘  ضُٔ ساسقا ٜهٔ ملؾإٕ  -

 .ضُاْ٘ بايعُز ٚاـطأ نإتالف املاٍ ألْ٘ إتالف ال خيتًـ  ضُٜٔزٙ بإٔ ػاٚط باـتإ إىل بعض اؿؾؿ١  دٓتٚإٕ -

ألْ٘ ؾعٌ غري َأسٕٚ ؾٝ٘ ٚعًٝ٘ حيٌُ َا صٟٚ إٔ  ضُٔٚإٕ مل ٜأسٕ ؾٝ٘ َهًـ ٚقع ايؿعٌ ب٘ أٚ ٚيٞ صػري ٚفٕٓٛ ٚقع ايؿعٌ بُٗا -

 طبا٤.يألإسٕ املهًـ ؽضط إال يف ساالت ايطٛاصئ ٚ .ع٢ً عاق١ً خاتٓتٗا  َاتت َٔ اـتإ بزٜتٗاعُض قط٢ يف طؿ١ً 

 

 ٌٖٚ ٜصح إٔ ٜضاعاٖا ظظ٤ َٔ منا٥ٗا ؟ األدري ٜطُٔ؟ايضاعٞ ٌٖ 

 .ٓ٘ ألْ٘ َؤمتٔ ناملٛرع ؾإٕ تعز٣ أٚ ؾضط ضُٔ نغا٥ض األَٓا٤ صاع مل ٜتعز أٚ ٜؿضط بّٓٛ أٚ غٝبتٗا عٚال ضُإ ع٢ً -

 .َع١ًَٛ ظظ٤ َٓٗا َز٠ٚال ٜصح إٔ ٜضعاٖا ظظ٤ َٔ منا٥ٗا يًذٗاي١ ملا تكزّ بٌ -

 

 األدض٠ اعتكضاص يف ؾصٌ

 تغتكض األدض٠ ؟َت٢ 

 .يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أعطٛا األدري أدضٙ قبٌ إٔ جيـ عضق٘ صٚإ ابٔ َاد٘  بؿضاؽ ايعٌُٚتغتكض األدض٠ -

ٚعًُت إيٝ٘ ايعني بال َاْع ٚيٛ مل ٜٓتؿع يتًـ املعكٛر عًٝ٘ ؼت ٜزٙ ؾاعتكض عًٝ٘ عٛض٘  ع٢ً َز٠إسا ناْت اإلداص٠  ٚباْتٗا٤ املز٠-

 .نجُٔ املبٝع إسا تًـ بٝز َؾرت 

يرينبٗا إىل إسا َط٢ َز٠ ميهٔ اعتٝؿا٤ املٓؿع١ ؾٝٗا ٚمل تغتٛف نُا يٛ اعتأدض راب١ يف ايش١َ  ببشٍ تغًِٝ ايعني يعٌُٚنشا -
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األدض٠ يتًـ َٚط٢ َا ميهٔ سٖاب٘ ٚصدٛع٘ ؾٝ٘ ع٢ً ايعار٠ ٚمل ٜؿعٌ اعتكضت عًٝ٘  ٚعًُٗا يَ٘ٛضع َعني سٖابا ٚإٜابا بهشا 

 .نتًـ املبٝع ؼت ٜز املؾرتٟ  ؾاعتكض عًٝ٘ ايطُإؼت ٜزٙ باختٝاصٙ  تؿضٜط يف ايٛقت ست٢ أْتٗا٤ املٓؿع١( أٟ )املٓاؾع

 

 ٜصح تعذٌٝ األدض٠ أٚ تأخريٖا ؟ٌٖ 

 .األدض٠ نُا يٛ اعتأدضٙ ع١ٓ تغع يف ع١ٓ مثإ ٚؽضط عًٝ٘ تعذٌٝ األدض٠ ّٜٛ ايعكز  ٜٚصح تعذٌٝ-

 .ٚإٕ اختًؿا يف قزصٖا أٟ األدض٠ أٚ املٓؿع١  .بإٔ تهٕٛ َؤد١ً بأدٌ َعًّٛ نايجُٔ  ٚتأخريٖا-

 

 ٚيف ساي١ اعتٝؿا٤ املٓؿع١ ؟ ٚتؿاعدا ؟ٚإٕ ؼايؿا تصح األدض٠ ٌٖ 

 .ؼايؿا ٚتؿاعدا ألْ٘ عكز َعاٚض١ ؾأؽب٘ ايبٝع ٜٚبزأ بُٝني املؤدض ْص عًٝ٘ -

 .أٟ َجٌ تًو ايعني إلعتٝؿا٥٘ َٓؿعت٘  املجٌأدض٠ ؾأدضٙ تٛؾ٢ َاي٘ اعٚإٕ نإ قز -

 

 املغتأدض ٜطُٔ يف ساي١ ؽضط٘ ع٢ً ْؿغ٘ ايطُإ ؟ٌٖ 

 .إال بايتؿضٜطٚيٛ ؽضط ع٢ً ْؿغ٘ ايطُإ  ال ٜطُٔٚاملغتأدض أَني -

اييت اؽرتاٖا يٝغتٛيف مثضتٗا قاٍ يف ايؾضح قاٍ أمحز  نايظٚد١ ٚايٓد١ًَا ًَه٘ ؾٝٗا ؾًِ ٜطُٓٗا  يٝغتٛيف َٓٗاألْ٘ قبض -

ه١ ؾتغضم َٔ املهرتٟ أصدٛ إٔ ال ٜطُٔ ٚنٝـ ٜطُٔ إسا سٖب ٚال ْعًِ يف ٖشا خالؾا ؾإٕ ؽضط املؤدض ؾُٝٔ ٜهضٟ اـ١ُٝ إىل َ

 ٚص٣ٚ األثضّ عٔ ابٔ عُض قاٍ ال ٜصًح ايهضٟ بايطُإ ٚعٔ ؾكٗا٤ املز١ٜٓ أِْٗ قايٛا ال ٜهضٟ بطُإ اْت٢ٗ  ؾايؾضط ؾاعزايطُإ 

 .ربا٠٤ َٔ ايطُإ ألٕ األصٌ عزَ٘ ٚاي مل ٜؿضطٜٚكبٌ قٛي٘ يف إْ٘ -

 

 أٚ ؽضر أٚ َات يف َز٠ اإلداص٠ أٚ بعزٖا ؟يف ساي١ إٔ َا اعتأدضٙ أبل َاسا 

ٚنشا يٛ صزق٘ املايو ٚاختًؿا  عزّ اْتؿاع٘ٚاألصٌ  َؤمتٔٚإٕ َا اعتأدضٙ أبل أٚ ؽضر أٚ َضض أٚ َات يف َز٠ اإلداص٠ أٚ بعزٖا ألْ٘ -

 . يف ٚقت٘ ٚال ب١ٓٝ يًُايو قبٌ قٍٛ املغتأدض بُٝٝٓ٘ ألٕ األصٌ عزّ ايعٌُ ٚألْ٘ سصٌ يف ٜزٙ ٖٚٛ أعًِ بٛقت٘

 

 ؟ يف ايطُإ املؤدض ع٢ً املغتأدضؽضٚط أسنض  

عٔ ايكاؾ١ً ٚحنٛ سيو مما ؾٝ٘ غضض صشٝح ؾدايـ ضُٔ ملا  ال ٜتأخض بٗاأٚ ٚقت ايكا١ً٥ أٚ  ال ٜغري بٗا يف ايًٌٝإٔ ٚإٕ ؽضط عًٝ٘ -

سنض عٔ ؾكٗا٤ املز١ٜٓ أِْٗ قايٛا ال ٜهضٟ بايطُإ إال أْ٘ َٔ ؽضط ع٢ً نضٟ إٔ ال ٜٓظٍ بطٔ ٚار ٚال ٜغري ب٘ يٝال َع أؽباٙ ٖشٙ 

 . ؽضط سيو يف املطاصب١ُا إسا ٚن سيو ؾتًـ أْ٘ ضأَايؾضٚط ؾتعز٣ 

 

 ٜضؾع املغتأدض ٜزٙ َٔ ايطُإ ؟َت٢ 

َٚت٢ اْكطت اإلداص٠ صؾع املغتأدض ٜزٙ ٚمل ًٜظَ٘ ايضر ٚال َؤْت٘ ناملٛرع ألْ٘ عكز ال ٜكتطٞ ايطُإ ؾال ٜكتطٞ صرٙ َٚؤْت٘ غالف -

 .ٝ٘بؾضط ٚتهٕٛ بعز إْكطا٤ املز٠ بٝز املغتأدض أَا١ْ إسا تًؿت بػري تؿضٜط ؾال ضُإ عً ٚيف ايتبصض٠ ًٜظَ٘ صرايعاص١ٜ 

 

  املغابك١ باب 

 األري١ ؟ َع سنض سهِ املغابك١ ؟أسنض 

 }يف ايغؿٔ ٚاملظاصٜل ٚغريٖا ٚع٢ً األقزاّ ٚبهٌ اؿٝٛاْات أمجع املغًُٕٛ ع٢ً دٛاط املغابك١ يف اؾ١ًُ يكٛي٘ تعاىل دا٥ظ٠ ٖٚٞ -

ٚملغًِ َضؾٛعا أال إٕ ايك٠ٛ ايضَٞ ٚعٔ ابٔ عُض إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عابل بني اـٌٝ  {ٚأعزٚا هلِ َا اعتطعتِ َٔ ق٠ٛ 

إىل ث١ٝٓ ايٛراع ٚبني اييت مل تطُض َٔ ث١ٝٓ ايٛراع إىل َغذز بين طصٜل َتؿل عًٝ٘ ٚعابل ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  املطُض٠ َٔ اؿؿٝا

عا٥ؾ١ ع٢ً قزَٝ٘ صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚصاصع صنا١ْ ؾصضع٘ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚعابل ع١ًُ بٔ األنٛع صدال َٔ األْصاص بني ٜزٟ صعٍٛ 

 .َغًِ َٚض ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بكّٛ ٜضؾعٕٛ سذضا يٝعًُٛا ايؾزٜز َِٓٗ ؾًِ ٜٓهض عًِٝٗ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صٚاٙ 

إال يف ْصٌ أٚ خـ أٚ  ) أٟ ايعٛض ( ال عبلؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا  ال جيٛط أخش ايعٛض إال يف َغابك١ اـٌٝ ٚاإلبٌ ٚايغٗاّ ٔيه-

ك١ بعٛض مجعا بٝٓ٘ ٚبني َا تكزّ يإلمجاع ع٢ً دٛاطٖا بػري ساؾض صٚاٙ اـُغ١ ٚمل ٜشنض ابٔ َاد٘ ْصال ٜٚتعني محً٘ ع٢ً املغاب

 .عٛض يف غري ايجالث١ ٚألْٗا آالت اؿضب املأَٛص بتعًُٗا ٚأسهاَٗا ٚسنض ابٔ عبز ايرب ؼضِٜ ايضٖٔ يف غري ايجالث١ إمجاعا 
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 ؟ اـُغ١ ؽضٚط املغابك١أسنض 

  .َعضؾ١ سشم ايضَا٠ ٚال حيصٌ سيو إال بايتعٝني بايضؤ١ٜتعٝني املضنٛبني ٚايضاَٝني بايضؤ١ٜ ألٕ ايكصز َعضؾ١ دٖٛض ايزابتني ٚ األٍٚ 

إؼار املضنٛبني أٚ ايكٛعني بايٓٛع ؾال تصح بني عضبٞ ٖٚذني ٚال بني قٛؼ عضب١ٝ ٚؾاصع١ٝ ألٕ ايتؿاٚت بٝٓٗا َعًّٛ عهِ  ايجاْٞ

 . ايعار٠ أؽبٗا اؾٓغني

دعال َغاؾ١ بعٝز٠ تتعشص اإلصاب١ يف َجًٗا غايبا ٖٚٛ َا طار ؼزٜز املغاؾ١ مبا دضت ب٘ ايعار٠ ؿزٜح ابٔ عُض ايغابل ؾًٛ ايجايح 

ع٢ً ثالخ َا١٥ سصاع مل تصح ألٕ ايػضض املكصٛر بايضَٞ ٜؿٛت بشيو قاٍ يف ايؾضح ٚقٌٝ َا ص٢َ يف أصبع َا١٥ سصاع إال عكب١ بٔ عاَض 

 .اؾٗين 

 .عًِ ايعٛض ٚإباست٘ ٚجيٛط ساال َٚؤدال  ايضابع

 :بإٔ ٜهٕٛ صايكُا ؽب٘اـضٚز عٔ ٚؾٝ٘ أسهاّ َغابك١ اـٌٝ :  اـاَػ

 : ايعٛض َٔ ٚاسز 

ؾإٕ نإ َٔ اإلَاّ ع٢ً إٔ َٔ عبل ؾٗٛ ي٘ داط ٚيٛ َٔ بٝت املاٍ ألٕ ؾٝ٘ َصًش١ ٚسجا ع٢ً تعًِٝ اؾٗار ْٚؿعا يًُغًُني أٚ نإ  

عٔ ابٔ َٔ أسز غريُٖا أٚ َٔ أسزُٖا داط ٚبٗشا قاٍ أبٛ سٓٝؿ١ ٚايؾاؾعٞ ألْ٘ إسا داط بشي٘ َٔ غريُٖا ؾأٚىل إٔ جيٛط َٔ أسزُٖا ٚ

 . صٚاٙ أمحزعُض إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عبل بني اـٌٝ ٚأعط٢ ايغابل 

 : مل جيظ ()أٟ ايعٛض خضدا َعا -

إس خيًٛ نٌ َُٓٗا أٚ ٜػضّ ؿزٜح ابٔ َغعٛر َضؾٛعا اـٌٝ ثالث١ ؾضؼ يًضمحٔ ٚؾضؼ يإلْغإ ٚؾضؼ يًؾٝطإ ؾأَا  قُاصألْ٘ 

اؿزٜح  ؾضؼ ايؾٝطإ ؾايشٟ ٜكاَض ٜٚضأٖ عًٝ٘ٛي٘ ٚسنض َا ؽا٤ اهلل أدض ٚأَا اهلل ؾعًؿ٘ ٚب ؾضؼ ايضمحٔ ؾايشٟ ٜضبط يف عبٌٝ

 . ايطضؾني َٔ غري قًٌصٚاٙ أمحز ٚمحٌ ع٢ً املضا١ٖٓ َٔ 

إال مبشٌ ال خيضز ؽ٦ٝا ٚب٘ قاٍ ابٔ املغٝب ٚايظٖضٟ ٚسهٞ عٔ َايو ال أسب٘ ٚعٔ دابض بٔ طٜز أْ٘ قٌٝ ي٘ إٕ ايصشاب١ ال ٜضٕٚ ب٘ -

 .أعـ َٔ سيو قاي٘ يف ايؾضح  بأعا ؾكاٍ ِٖ

 : انجض َٔ ٚاسزٚال جيٛط نٕٛ احملًٌ  -

ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا َٔ أرخٌ ؾضعا  ٚصَٝ٘ صَُٝٝٗا يف املٓاض١ً .ٜهاؾ٤٢ َضنٛب٘ َضنٛبُٝٗا يف املغابك١ يزؾع اؿاد١ ب٘  

صٚاٙ أبٛ راٚر ؾذعً٘ قُاصا إسا  ؾٗٛ قُاص غبلأَٔ إٔ َٜٚٔ ارخٌ ؾضعا بني ؾضعني ٚقز  ال ٜأَٔ إٔ ٜغبل ؾًٝػ قُاصابني ؾضعني ٖٚٛ 

قاٍ ٖٚٛ أٚىل ٚأقضب إىل ايعزٍ َٔ نٕٛ ايغبل َٔ  جيٛط َٔ غري قًٌأَٔ إٔ ٜغبل ألٕ ٚدٛرٙ نعزَ٘ ٚاختاص ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ 

 .أسزُٖا ٚأبًؼ يف ؼصٌٝ َكصٛر نٌ َُٓٗا ٖٚٛ بٝإ عذظ اآلخض اْت٢ٗ 

 . قُاصا َٔ احملًٌ ؽ٦ٝا ي٦ال ٜهٕٛ ٚإٕ ٜأخشا . ألْ٘ مل ٜغبل أسزُٖا يًُشًٌ ٚال ؽ٤ٞأسضطا عبكُٝٗا  عبكا َعاؾإٕ 

إسا بزأ أسزُٖا بػضض بزأ اآلخض بايجاْٞ  غضضإ هلُا ٜهٕٛ إٔ ٜٚغٔٚإٕ عبل أسزُٖا أٚ عبل احملًٌ أسضط ايغبكني يٛدٛر ؽضط٘ 

ني ٚعٔ ابٔ عُض َجً٘ ٜٚض٣ٚ إٔ ايصشاب١ ٜؾتزٕٚ يؿعٌ ايصشاب١ صضٞ اهلل عِٓٗ قاٍ إبضاِٖٝ ايتُٝٞ صأٜت سشٜؿ١ ٜؾتز بني اهلزؾ

 .بني األغضاض ٜطشو بعطِٗ إىل بعض ؾإسا دا٤ ايًٌٝ ناْٛا صٖباْا ٜٚض٣ٚ َضؾٛعا َا بني ايػضضني صٚض١ َٔ صٜاض اؾ١ٓ 

 

 سهِ ايتؾزر ٚايتعُصب يف تؾذٝع املغابك١ ؟َا 

ٚايؾٗٛر َزح أسزُٖا إسا أصاب ٚعٝب٘ إسا أخطأ ملا ؾٝ٘ َٔ نغض قًب صاسب٘ ٚغٝع٘ ٚسضَ٘ ابٔ ؾذعني()أٟ امُلٜٚهضٙ يألَني 

 .عكٌٝ 

 

 ٜؤخش عًٝٗا صٖٔ أٚ نؿٌٝ ؟أٚ  ي١؟املغابك١ دعاٌٖ 

 .عٌ يف ْعري عًُ٘ ٚعبك٘ غابك١ دعاي١ ألٕ اُؾٚامل

 بعٛضٗا صٖٔ ٚال نؿٌٝ ألْٗا عكز ع٢ً َا مل تعًِ ايكزص٠ ع٢ً تغًُٝ٘ ٖٚٛ ايغبل أٚ اإلصاب١ أؽب٘ اؾعٌ يف صر اآلبل  ال ٜؤخش

 .ٚيهٌ ؾغدٗا نغا٥ض اؾعاالت 

 ضض املغابك١ ؾإْ٘ َت٢ بإ ي٘ أْ٘ َغبٛم ؾغذَا مل ٜعٗض ايؿطٌ يصاسب٘ ؾإٕ ظٗض ؾًًؿاضٌ ايؿغذ ٚيٝػ يًُؿطٍٛ ي٦ال ٜؿٛت غ

 
ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاؿاتٚاؿُزهلل   

  نتاب ايؾضن١ ؼ ٚ ز بؿطٌ اهلل َٚٓ٘ أْت٢ٗ

مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب ايعاص١ٜ ؼ ٚ زًٜشك٘   

  ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ ؼت إؽضاف ؾط١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعشام اؿٜٛينَعٗز  –ؽضح ايزيٌٝ  يف َٓاص ايغبٌٝ نتاب َٔ


